Vážení spoluobčané,
zbývají nám poslední dny do Vánoc, vrcholí předvánoční
shon a nastává období bilancování končícího roku.
V minulých číslech zpravodaje jsem vás průběžně informoval
o postupu realizace našich letošních plánů, které jsme ve většině
dokázali dokončit.
Prosincové zastupitelstvo bude schvalovat rozpočet na rok
2017, kde máme navrženy plánované akce, které bychom
v příštím roce měli provádět. Chceme pokračovat zejména
v přípravě lokalit pro bydlení a pro průmyslovou zónu.
Ve spolupráci se státním pozemkovým úřadem připravujeme
podání žádostí o dotace na spolufinancování opatření,
navržených v pozemkových úpravách.
Na podzim oslavila dechová hudba Dolněmčanka 140 let
a Národopisný krúžek Dolněmčan 50 let od svého založení.
Zastupitelstvo obce jim děkuje za významný přínos
ke kulturnímu a společenskému dění v obci a za reprezentaci
obce doma i v zahraničí. Přeje jim do další činnosti mnoho
elánu a trvalý příliv nových členů.

Dolněmčanský zpravodaj

Přeji Vám klidný zbytek adventního času, pokojné vánoční
svátky a úspěšný vstup do roku 2017.
Ing. František Hajdůch, starosta obce
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Usnesení č. 42/2016/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem
části pozemku PK 1066/1 o výměře 195 m2 od 1. 1. 2017.

Výpis usnesení
41. schůze Rady obce Dolní Němčí
konaná dne 8. 9. 2016 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 42/2016/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na odprodej
části pozemku PK 1066/1 podél budovy č.p. 237.

Usnesení č. 41/2016/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o pronájem
bytu p. L. K., D.N. a p. P. K. , H.N., do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 42/2016/05
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit odprodej
pozemku p. č. st 1196, který vznikl dle GP č. 1132-111/2016.

Usnesení č. 41/2016/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku Kulturního domu
MPS Dolněmčané na předhodové zpívání 5. 5. 2017.

Usnesení č. 42/2016/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. A. R.,
Ostrožská Lhota o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 41/2016/05
Rada obce Dolní Němčí zamítá žádost Hospice na Svatém
Kopečku, Olomouc o finanční podporu.
Usnesení č. 41/2016/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku fy. Arvita
P spol. s r.o., Otrokovice na vypracování projektů prvků ÚSES
v k.ú. Dolní Němčí.

Usnesení č. 42/2016/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.V. J., Dolní
Němčí o pronájem bytu do seznamu žadatelů.
Výpis usnesení
43. schůze Rady obce Dolní Němčí
konaná dne 17. 10. 2016 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 41/2016/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku firmy Techem, s.r.o.
Praha 10, na dodávku indikátorů vytápění v objektech obce
Dolní Němčí.

Usnesení č. 43/2016/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpověď nájemní smlouvy
p. R. V., Dolní Němčí na obecní byt č. 14 k 31. 10. 2016.

Usnesení č. 41/2016/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pachtovní smlouvu mezi obcí
Dolní Němčí a Agro Okluky a.s., Nivnická 839, Dolní Němčí.

Usnesení č. 43/2016/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem obecního bytu č.
14 na bytovce 606, Dolní Němčí, manželům K., Dolní Němčí
od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017.

Usnesení č. 41/2016/10
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce
Dolní Němčí prodej pozemku p.č. st. 403/3 o výměře 4 m2
manželům B., Dolní Němčí za cenu 1440,- Kč.
Usnesení č. 41/2016/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek smlouvy
na rekonstrukci sociálních zařízení v učebnovém pavilonu ZŠ
s firmou Sanizo s.r.o., Uherský Brod.
Usnesení č. 41/2016/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodej nákladního vozidla
MAGMA - ALFICAR za částku 190.000,- Kč včetně DPH obci
Boršice u Blatnice.
Usnesení č. 41/2016/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úpravu
na rok 2016 č. 2.

rozpočtu obce

Výpis usnesení
42. schůze Rada obce Dolní Němčí
konaná dne 26. 9. 2016 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 42/2016/02
Rada obce Dolní Němčí souhlasí se zhodnocením financí dle
předloženého návrhu firmy Kimberlit zastoupené ing. Petrem
Urbánkem a doporučuje ZO tuto investici schválit.
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Usnesení č. 43/2016/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD Římskokatolické
farnosti Dolní Němčí na pořádání akce „Netradiční cukrárna“
ve dnech 26. 3. 2017 a 22. 10. 2017.
Usnesení č. 43/2016/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje darovací smlouvu mezi obcí
Dolní Němčí a Zlínským krajem č. D/3291/2016/KH.
Usnesení č. 43/2016/06
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO Dolní Němčí nákup
pozemků od p. M. K., Vrbno pod Pradědem.
Usnesení č. 43/2016/07
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO Dolní Němčí schválit
kupní smlouvu s Lesy ČR na pozemek p.č. 2276/80 zapsaný
v LV 2284 o výměře 171 m2 za cenu 6.700,- Kč.
Usnesení č. 43/2016/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku fy. SVS- CORRECT,
spol. s r.o., Bílovice 513 na zhotovení chodníku na sídlišti
Na Výsluní II.
Usnesení č. 43/2016/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zásady provozního řádu MŠ
Dolní Němčí.

Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 43/2016/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M. J.,
bytem Korytná, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 45/2016/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem části pozemku
p. č. PK 1066/1 o výměře 195 m2, manž. T., Dolní Němčí
za cenu 1000,- Kč/ rok na dobu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021.

Usnesení č. 43/2016/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 11. zastupitelstva
obce Dolní Němčí dne 26. 10. 2016.

Usnesení č. 45/2016/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pacht
pozemků p. č. 1284/52, 3173, 4049, 4135, 4136, 4146 a 4147.

Usnesení č. 43/2016/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úpravu rozpočtu obce č. 3
na rok 2016.

Usnesení č. 45/2016/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podání nabídky
do výběrového řízení č. BUH/55/2016, vyhlášeného ÚZSVM
Uh. Hradiště.

Výpis usnesení
44. schůze Rady obce Dolní Němčí
konaná dne 31. 10. 2016 v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 45/2016/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej
pozemků p. č. 2996, 2997, 2998 v k. ú. Dolní Němčí.

Usnesení č. 44/2016/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 44. schůze Rady
obce Dolní Němčí.

Usnesení č. 45/2016/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. V. P.,
Dolní Němčí o pronájem bytu, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 44/2016/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 101 v DCHB
Dolní Němčí p. M. B. , Dolní Němčí od 1. 11. 2016.

Usnesení č. 45/2016/20
Rada obce Dolní Němčí schválila plán inventur obce Dolní
Němčí za rok 2016.

Výpis usnesení
45. schůze Rady obce Dolní Němčí
konaná dne 3. 11. 2016 v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 45/2016/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výzvu a zadávací
dokumentaci výběrového řízení na dodávku tepla v obecních
objektech na roky 2017 a 2018.

Usnesení č. 45/2016/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. S. S.Dolní
Němčí, o pronájem bytu do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 45/2016/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vystoupení Pěveckého sboru
Dvořák Uherský Brod v neděli 8. 1. 2017 v kostele.
Usnesení č. 45/2016/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost MŠ Dolní Němčí
o převod částky 64.599,50 Kč z rezervního fondu MŠ Dolní
Němčí do investičního fondu.
Usnesení č. 45/2016/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje darovací smlouvu s časopisem
Malovaný kraj z.s., 17. listopadu 1a, Břeclav, na činnost v roce
2016.
Usnesení č. 45/2016/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o poskytnutí služby
s Danuší Jiříčkovou, Těšovská 352, Uherský Brod – Těšov.
Usnesení č. 45/2016/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD Občanskému
sdružení národopisný krúžek Dolněmčan za účelem pořádání
Fašankové zábavy s pochováváním basy dne 25. 2. 2017.
Usnesení č. 45/2016/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku prostor Muzea
Na Mlýně Občanskému sdružení národopisný krúžek
Dolněmčan na 18. 12. 2016 za účelem uspořádání Vánočního
koledování.
Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 45/2016/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu mezi obcí Dolní
Němčí a SPÚ, pobočka Uherské Hradiště o udělení souhlasu
k provedení stavby ,,Vodní nádrž VN1 Louky“ v k.ú. Dolní
Němčí.
Výpis usnesení
46. schůze Rady obce Dolní Němčí
konaná dne 23. 11. 2016 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 46/2016/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. N. Z.,
Zlín o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 46/2016/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. A. M.,
Vlčnov o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 46/2016/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. A. K.,
Uh. Brod o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 46/2016/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. V. V.,
Nivnice o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
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Usnesení č. 46/2016/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. F. Š.,
Dolní Němčí o pronájem obecního bytu do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 46/2016/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č. 1 pachtovní
smlouvy s Agro Okluky a.s., Nivnická 839, 687 62 Dolní Němčí.

Usnesení č. 46/2016/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 306 v DCHB
Dolní Němčí p. M. C., Dolní Němčí od 25. 11. 2016.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Usnesení č. 46/2016/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o výpůjčce prostor
DCHB s oblastní Charitou Uherský Brod od 1. 1. 2017 do
31. 12. 2021.
Usnesení č. 46/2016/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o poskytování
sociálních služeb v DCHB Dolní Němčí s oblastní Charitou
Uherský Brod od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021.
Usnesení č. 46/2016/10
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO Dolní Němčí schválit
smlouvu s FK Dolní Němčí z.s o poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu obce na rok 2017.
Usnesení č. 46/2016/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti MS Lanka
Dolní Němčí z.s. o poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2017 do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 46/2016/12
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO Dolní Němčí
schválit smlouvu s Římskokatolickou farností Dolní Němčí
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Dolní
Němčí na rok 2017.
Usnesení č. 46/2016/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu s Charitou Uh.
Brod o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 50.000,Kč z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2016.
Usnesení č. 46/2016/16
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO Dolní Němčí schválit
rozpočet obce na rok 2017.
Usnesení č. 46/2016/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek výběrového řízení
na dodávku tepla pro obec Dolní Němčí na roky 2017 a 2018.
Nejlepší nabídku podala firma Ekoenergy Moravia s.r.o.,
Nádražní 1000, Dubňany.
Usnesení č. 46/2016/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vydání povolení pro provoz
VHP firmě Auto Games a.s., Praha - Modřany v restauraci
Na Mlýně, na dobu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Usnesení č. 46/2016/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměnu za rok 2016 pro
ředitelku MŠ Dolní Němčí ve výši dle přílohy.
Usnesení č. 46/2016/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření MŠ Dolní Němčí
v době vánočních prázdnin od čtvrtka 22. 12. 2016 do pondělí
2. 1. 2017 včetně.
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RADA OBCE DOLNÍ NĚMČÍ SCHVÁLILA 5. 12. 2016
NOVÉ PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ PŘÍSPĚVKU
NA ŽIVĚ NAROZENÉ DÍTĚ
1.
Příspěvek se poskytuje ve prospěch nově narozeného
živého dítěte. Příjemcem příspěvku jsou rodiče dítěte nebo jeho
zákonní zástupci. Příspěvek je vyplacen při vítání občánků,
jemuž předchází vyplnění „Souhlasu“ se zasláním pozvánky
na slavnostní obřad.
2.
Dítě musí mít od narození trvalý pobyt v Dolním
Němčí. Alespoň jeden z rodičů (zákonných zástupců) musí
mít v době vyplnění Souhlasu a zároveň nejméně 1 rok před
narozením dítěte trvalý pobyt v Dolním Němčí. Za trvalý
pobyt se nepovažuje sídlo ohlašovny, tj. adresa obecního úřadu
– Dolní Němčí, Nivnická 82.
3.
Pokud podmínku ročního trvalého pobytu nesplňuje
ani jeden z žadatelů (rodič, zákonný zástupce), lze o příspěvek
na narozené dítě požádat i dodatečně, a to po uplynutí 1 roku
od přihlášení se k trvalému pobytu v Dolním Němčí.
4.
Příspěvek na narozené dítě se poskytuje do 15 měsíců
od narození dítěte. Po uplynutí této lhůty nárok na příspěvek
zaniká.
5.
Příspěvek na narozené dítě je ve výši 5 000,- Kč.
Žadatelé (rodiče, zákonní zástupci) nesmí mít vůči obci Dolní
Němčí žádné dluhy a nedoplatky.
6.
Podmínky jsou platné i pro děti narozené v cizině,
jejichž zápis narození je zapsán ve Zvláštní matrice v Brně do 1
roku od narození.
7.
Prvnímu občánkovi obce Dolní Němčí v daném roce
náleží věcný dar ve výši 5 000 Kč, splnění podmínek v bodech
2, 3, 4 tím není dotčeno.
8.
Na vyplacení příspěvku na narozené dítě a věcného
daru není právní nárok.
Vážení rodiče, termíny pro vítání občánků jsou vypisovány
obecním úřadem a zveřejněny na webových stránkách obce
a ve vývěsce u nákupního střediska. Přijďte si Vámi vybraný
termín domluvit na matriku, kde vyplníte výše uvedený
Souhlas. Vítání občánků je slavnostní obřad, zvolte prosím
vhodný oděv.
Františka Tinková

UPOZORNĚNÍ
Obec Dolní Němčí upozorňuje občany,
aby neparkovali svá vozidla na
chodnících z důvodu zimní údržby.
Dolněmčanský zpravodaj

VÝZVA
Vážení spoluobčané, majitelé nemovitostí.
Upozorňujeme Vás na povinnost označit vaši nemovitost
číslem popisným. Tuto povinnost vám ukládá § 32 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů.
„Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit
budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je
v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.“
„Fyzické osobě může obec podle § 47b odst. 1 písm. c)
přestupkového zákona uložit pokutu až do výše 10 000 Kč,
pokud neoznačí budovu čísly popisnými.“
V případě, kdy není budova označena číslem popisným,
ztěžuje to práci nejen poštovním doručovatelům, ale
i složkám integrovaného záchranného systému. Je proto
ve Vašem vlastním zájmu, abyste budovu označili tak, jak
Vám ukládá zákon.
Františka Tinková

Předvánoční přání
Stalo se to navečer, poslední sobotu v listopadu.
V Záhumenické ulici na mne začali štěkat dva psíci. Nevěnoval
jsem jim pozornost, ale náhle se z příšeří ulice, z míst, kde byli
ti dva štěkající, na mě zezadu vyřítil bojový pes. Jak jsem na něj
dupl, tak se těsně přede mnou zastavil a vrátil se za těmi dvěma.
Šel jsem dál směrem od nich, ale jeho útok na mě se opakoval
znovu stejně jako ten první, ale po třetí, když jsem si myslel, že
jsem od nich již dost daleko, jsem náhle ucítil silné kousnutí

Dolněmčanský zpravodaj

a trhnutí zezadu do stehna nohy. Ohnal jsem se po něm, on
utekl, ale to už mi z nohy tekla krev.
Můj počáteční šok se změnil v reflex okamžité potřeby
upozornit na hrozící nebezpečí v tomto místě a tak jsem zavolal
na policii a na obec. Za 15 minut přijela hlídka státní policie,
našla majitele psa a celý případ začala řešit. Zároveň s policií
se dostavil na místo i přivolaný místostarosta obce. Jak jsem se
později dozvěděl, tak půl hodiny přede mnou ve stejném místě
pokousal tento pes i jiného občana naší obce.
Ani raději nedomýšlím, co se mohlo stát, kdyby tudy
procházelo nějaké dítě nebo starý, méně pohyblivý člověk nebo
maminka s kočárkem...
A tak přeji nám všem, abychom se s takovouto situací
nemuseli v životě potkat, a všem, kteří mají takové nebezpečné
zvíře, aby jej raději včas než se něco stane předali do nějakého
zvířecího útulku nebo veterináři.
Miloš Šťastný

Silný ročník 1966
Síla letošních padesátníků, našeho ročníku 1966, se projevila
na společné oslavě 11. června, jíž se celkem zúčastnilo až
42 oslavenců, a z toho dokonce 29 v kroji. Tak velký počet
krojovaných poskytuje celé akci velmi slavnostní ráz, protože
kroj je nejhonosnější slavnostní oblečení a umožňuje
výrazné propojení s tradicemi a i jistý vjem sounáležitosti.
Po velmi důstojném uvítání na obecním úřadě od pana
starosty následovalo položení květin k již zesnulým ročníkům
na hřbitově.
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Dále proběhla mše svatá v kostele, která zanechala výrazný
otisk v našich myslích, a to především díky pozitivnímu
kázání zastupujícího pana faráře z Bánova. Společná oslava
uskutečněná v kulturním domě jen dovršila tento krásný den,
kde se všichni velmi dobře bavili. Celkový pozitivní dojem
ze srazu ročníku měli všichni na paměti také na následné
schůzi, na níž se mělo rozhodnout, jak naložit se zbytkem
vybraných společných peněz. Jelikož příspěvek na kostel byl již
zaplacen, hledal se jiný způsob jejich využití. Při rozhodování
jsme měli především na srdci podobu, výraz a význam naší
obce. Tento rok je pro nás velkým jubileem, ale zároveň je
i důležitým historickým datem dotýkajícím se Dolního Němčí,
kdy se slaví 900 let od bitvy na Luckém poli, která se v našem
katastru odehrála. Proto byl většinou přijat návrh na podporu
a zdůraznění této události. Místo předpokládané bitvy bylo již

letos označeno vysazením pamětního stromu a umístněním
kamenného monumentu u cyklostezky směrem na Slavkov.
Po konzultaci s obecním úřadem jsme se rozhodli připojit dvě
lavičky k tomuto památníku, kde by si mohli kolemjdoucí
odpočinout a porozjímat nad ději, které se zde před mnoha
lety odehrály. Tyto dvě lavičky jsme již dodali na obecní úřad
a v nejbližších dnech by měly být i naistalovány. Myslíme si,
že je velmi důležité při takových jubileích našich obyvatel, aby
bylo tradičně přispíváno jak na údržbu našeho kostela, tak
na krásu naší obce. Pokud každý rok jeden ročník, který bude
slavit výročí, něco málo přispěje k jejímu zvelebení, budou se
takové počiny velmi rychle projevovat na její tváři a tím bude
i vzrůstat pocit hrdosti na místo, kde jsme se narodili, vyrůstali,
kde žijeme nebo vychováváme děti a vnoučata.
Za ročník 1966, Radim Kadlček

1947
Po druhé světové
válce a po odsunu
Němců z pohraničí,
bylo nutné toto obsadit
našimi občany. I z naší
obce se tak rozhodlo
učinit poměrně dost
lidí. Po Němcích zbyly
domy a hospodářství
i s dobytkem, a tak chudší
občané získali snadno
majetek.
Podle řečí jedné paní,
která se po letech vrátila
zpět do obce to nebylo
jednoduché. Často se
stávalo, že se jednou
v noci vraceli Němci
a odvedli dobytek nebo
odnášeli cennosti.
Vyprávěla o jedné
rodině s více malými
dětmi, která obsadila
dům. Večer se muži
scházeli v hospodě, a řešili
další chod obce. I muž
této rodiny nebyl večer
doma. Žena se nemohla
zbavit
nepříjemného
pocitu, a tak jak byly ženy
zvyklé poklekla i s dětmi
a modlila se. Vzpomínala
i na bývalé majitele
a přála jim v modlitbě,
aby nalezli na novém
místě štěstí. Při modlitbě
si všimla, že se z jednoho
svatého obrázku pohnuly
oči. Vyděsilo ji to, ale
ještě větší úlek nastal,
když do jizby vešel
bývalý hospodář. Řekl
jí, že její modlitba za ně,
6
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jim zachránila život. On je přišel tu noc zabít. Tato rodina se
okamžitě vrátila do vnitrozemí.
Podobných případů se odehrálo bezpočet. Na toto téma byl
natočen televizní seriál Zdivočelá země.
Ale docházelo i k větším tragédiím a ne vždy za tím byli
Němci.
Z naší obce obsadili jedno hospodářství i manželé
Hyblerovi. Byli mladí a měli malého synka. Pan Hybler prodal
údajně koně a měl větší sumu peněz doma.Také on nebyl ten
osudný večer doma. Žena i dítě už spaly, když ženu probudil
šramot v kuchyni. Když tam vešla, spatřila maskovaného muže,
prohledávajícího kredenc. Neohroženě strhla masku a poznala
souseda. Ten jí na místě zastřelil. Chlapec se probudil a plakal,
tak zastřelil i jeho. Zřejmě po střelbě se vracel i majitel a jeho
na chodbě domu zastřelil také. Celá rodina byla převezena
k pochování do Dolního Němčí. Pohřbu se zúčastnila celá
obec. Vládlo veliké zděšení z tak hrozné tragédie.
Takto si to pamatuji i já. Byla jsem v té době školačka a tu
hrůzu jsem vnímala velmi silně. Pro bližší informace jsem si ale
zašla za jednou příbuznou členkou rodiny Hyblerovy. Věděla
o ní jen z vyprávění své babičky, ale zašla na faru v naději, že
tam bude alespoň záznam o pohřbu té rodiny. A skutečně. Náš
pan farář, otec Petr, ochotně otevřel kroniku a právě na straně,
kde byl zápis o této tragické události. Dokonce i fotografie
novinové zprávy z té doby byla přiložena.
Hodně našich občanů jezdilo do pohraničí a po nějaké době
se vraceli a vozili sebou různé věci.
I v muzeu Na Mlýně stojí krásná vyřezávaná skříň. Podle
vyprávění potomků posledního majitele mlýna si i tuto také
přivezli z pohraničí.
V té době nebylo možné koupit cihly. Byly jenom na poukaz
a ten dostával málokdo. Byla to těžká doba, těsně po válce.
Řešilo se to tak, že lidé jezdili do pohraničí a bourali domy
určené k demolici. Cihly pak vozily po dráze, a tak získávali
materiál ke stavbě domů zejména mladí manželé.
Když se připravovalo muzeum k otevření přinesl tam jeden
občan rozměrný obraz. Trojdílný obraz znázorňuje pastýřské
klanění. Tvrdil, že jeho děti nemají k obrazu žádný vztah, a že
by ho stejně spálily. Má krásně vyřezávaný rám, ve stejném
stylu jako skříň dovezená z pohraničí. Tak to tvrdil majitel
obrazu. Obraz visí v malé místnosti muzea vedle skříně.
Marie Ježková

Vánoční čas našich předků
Jak svědčí nejen vyprávění paní Marie Ježkové, ale
i vzpomínky dalších spoluobčanů starší generace, Vánoce byly
stejně jako dnes i v minulosti časem, na který se lidé těšili, který
prožívali s osobním nasazením při přípravě vánočních obřadů
či pokrmů i zvýšeným zájmem o své bližní.
O Štědrém dnu se muselo navařit, připravit krmení pro
dobytek i nanosit vodu - to aby se pak o Božím hodu vánočním
nemuselo dělat takřka nic. V ten den se zásadně nepracovalo,
jen lidé rychle poklidili zvířata, přichystali stůl a zdržovali se
v domácnosti. Z domu se nikam nešlo, jen do kostela. Návštěvy
se odbývaly až na druhý svátek vánoční, na Štěpána.
Ještě před štědrovečerní večeří se celá rodina společně
pomodlila růženec. Jídlo bylo skromné. Nesměl chybět oplatek
s medem, pak následovala kyselica a bílá káva s pečivem – tedy
především vdolečky. Cukroví se nepeklo. Ani dárky nebyly
obvyklé. Jedlo se sušené ovoce. Jak podotýká paní Ježková,
Dolněmčanský zpravodaj

u nich doma se ovoce povařilo ve velikém hrnci a trochu
přisladilo. Pak se na tento lektvar chodilo do komory, nalévalo
se naběračkou a pila se šťáva. Bylo to výborné. Jedlo se i tzv.
obřadní pečivo šlížky. To se z těsta zbylého od vdolečků udělaly
buchty ve tvaru klasů naplněné povidly. Ty se po upečení
naskládaly do mísy, spařily horkým mlékem a máslem
a zasypaly mákem. Vrstvily se na sebe a tyto se jedly po celé
svátky. Věřilo se, že čím větší šlížky tím budou větší klasy
o žních.
Dříve se na koledu chodilo zásadně o Štědrém dnu. To byli
všichni vesničané doma a koledovat většinou přicházeli chudší
lidé a žebráci. Bylo dobrým zvykem něco zazpívat nebo alespoň
popřát domácím požehnané svátky. Cikání se i modlili, ale
všechno drmolili – prostě jen, aby to nějak bylo. Pro koledníky
měli vesničané připraveno sušené ovoce nebo vánoční pečivo.
Zákusky se nepekly, jen vdolečky. Po štamprli dával málokdo,
to spíš sousedům nebo známým. Nepěkným úkazem bylo,
že někteří sedláci pekli zvlášť kvalitní pečivo pro domácnost
a hosty a zvlášť ochuzené pro cizí koledníky.
Vesnicí o Štědrém večeru procházel pastýř s trubkou a lidé
besedovali nebo si zpívali kolem stolu. Dnes je na Slovácku
spousta cimbálových muzik, někdy se vytvoří i štrajch, což je
kombinace strunných a dechových nástrojů. Dříve však bývalo
muzikantů se strunnými nástroji výrazně méně a cimbál, to
byla vzácnost. V Dolním Němčí se spíš dařilo dechové hudbě.
Na Štěpána dechovka vyhrávala v kostele i před ním. To byl den
bujarého veselí a návštěv. Chodilo se k rodinám i do hospody.
Jak se říká, na Štěpána není pána.
Dlouhé bílé haleny se v Dolním Němčí pravděpodobně
nosily jen do první světové války. Látka, ze které byly ušity,
byla těžká a kousavá. Halena se stejně jako kožuch nezapínala.
I tak v ní bylo teplo. Vyšívání bylo i na zimních krojích mírně
odlišné. Všechno to byla ruční výroba a tak se kroje v detailech
lišily. Jednoduché plátěné košili s vyšívaným obojkem se říkalo
obojková. Košile nadýchaná pak byla nazývána dudovicí.
Přezdívalo se jí také vojanská, neboť ji nosili až chlapci, kteří
šli na vojnu. Podle starých fotografií můžeme soudit, že
na začátku století se vytrácelo i nošení krátkých lajblů – bílých
chlapských blůzek.
V sousedním Hluku nebo Vlčnově se tyto zimní kroje
uchovaly mnohem déle. Dnes vidíme renesanci jejich nošení.
Existují krojové dílny a lidé často spjatí s národopisnými
soubory si nechávají nové krojové součástky vyrobit. Tímto
se oživuje něco, co v našem kraji před stoletím zanikalo. Muži
z Dolního Němčí často odcházeli za prací mimo vesnici, a tak
se sem rychleji dostávaly modernizační prvky. Úcta k tradicím
byla slabší než jinde. Zadostiučiněním je dnes skutečnost,
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že část mladé generace opět oživuje tradice a nezapomíná
ani na tradiční odívání. Příkladem mohou být mládenci
a muži, kteří nám pomohli zinscenovat situaci kolednické
štědrovečerní pochůzky. Konkrétně šlo o Lukáše Bednaříka,
Antonína Daníčka, Martina Matuše, Jiřího Miloše a Petra
Šimčíka. Fotografka Petra Hajdůchová tuto zimní situaci
nasnímala předminulou zimu v blízkosti lidového muzea
Na Mlýně. Hospodáře ztvárnili Božena a Ludvík Šimčíkovi.
Petr Slinták

NÁŠ KROJ
Asi není všem lhostejné, že mezi námi mizí šikovné tetičky,
které pracují s krojem. Důkazem byla beseda o krojích „Kroj
náš zdejší“ 29.září 2016. Přísálí místního kulturního domu se
skoro zaplnilo.
Paní Ježková na začátku předvedla oblékání kroje
od spodniček až po vázání šátků. Následovalo představování
jednotlivých krojových částí od hlavy až k patě ve variacích
svátečních i všedních pro děti, ženy i muže. Během povídání
odpovídala na dotazy účastníků naší besedy. Byl vidět zájem
a chuť se něco naučit. Proto jsme naplánovaly ještě dvě další
setkání v užším kruhu s praktickými ukázkami.
První již proběhla ve sváteční den 17. listopadu. Hlavním
tématem byly krojové pokrývky hlavy. Ani by člověk neřekl,
kolik druhů pokrývek hlavy používaly ženy a dívky před námi.
Dívky na slavnosti věneček nebo pentlení, do kostela červený
turecký šátek s mašlí (vdané ženy bez ní). Ženy si v pracovní
dny vázaly čepec, a případně na něj šáteček. Děvčata, dívky
i ženy běžně nosily vyšívaný šáteček se střapci.
To byla teorie, ale praktické úvazy jsme mohly vidět právě
na našem setkání. Nejprve nám paní Tinková ukázala pentlení,
pak paní Ježková vázání čepce, tureckého šátku, šátku se střapci
a věnečků. Všechny zájemkyně si mohly uvazování samy
vyzkoušet a aspoň trochu naučit. Snad se některé „chytnou“,
začne je to zajímat a budou pokračovat v tradici. Viděla jsem
snahu, velký zájem a radost z provedené práce. To je dobrý
základ.
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V novém roce je naplánováno ještě jedno setkání, na kterém
nás paní Ježková seznámí s pořizováním a údržbou kroje.
Chci poděkovat všem, které mezi nás přišly, a hlavně patří
velký dík paní Tinkové Ludmile a paní Ježkové Marii za jejich
čas a ochotu.
A protože se čas chýlí ke konci roku, přeji vám všem do toho
dalšího, lásku v srdci, pevné zdraví, rodinnou pohodu a k tomu
hromadu štěstí.
Jana Fibichrová

140 let dechové hudby
Dolněmčanka
V tomto roce uplynulo 140 let od založení dechové hudby
Dolněmčanka. Poprvé jsme si toto výročí připomněli v sobotu
27. srpna spolu s národopisným souborem Dolněmčan,
který letos slaví 50 let od svého založení. Nejprve proběhl
sraz bývalých i současných členů Dolněmčanky a krůžku
za doprovodu dechové hudby. Potom následoval proslov
starosty obce a přípitek. Ještě proběhlo fotografování u obecního
úřadu, a pak jsme šli průvodem na hřbitov. Tam se vzpomnělo
na zemřelé zakladatele a některé členy souborů. Pak proběhla
mše svatá. Potom následovalo fotografování u kostela, a pak
jsme šli průvodem k restauraci Rozkvět. Zde tato akce skončila.
Hlavní oslava výročí Dolněmčanky proběhla v sobotu 15.
října v kulturním domě. Nejprve proběhlo fotografování
všech zúčastněných bývalých i současných členů kapely. Po 18.
hodině následoval koncert dechové hudby Dolněmčanka.
Koncert provázela mluveným slovem Františka Tinková.
S kapelou zazpívali současní i bývalí zpěvaci souboru. Během
koncertu byli oceněni František Zimčík in memoriam, který
byl dlouholetým dirigentem dechové hudby Dolněmčanka
a mimo jiné učitelem hudby. Antonín Zimčík, jež byl
dlouholetým kapelníkem souboru. Jako poslední obdržel
ocenění Antonín Andrle, který působil v Dolněmčance jako
Dolněmčanský zpravodaj

trombonista a v současné době zpracovává historii kapely.
Od 20 hodin následovala taneční zábava s dechovou hudbou
Mistříňanka Antonína Pavluše.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům. Především
Obci Dolní Němčí. Děkuji rovněž Nadaci Synot, firmám:
Kasko, Sanizo, Formika, Stamit, Baťa, Turbonet, Montplast,
Kredit, Kadlček s.r.o., Frommetal, Autodoprava Kado, Kadlo,
Agro Okluky, LK Print, Alokon. Poděkování rovněž patří
Milanu Bartošovi a restauraci Rozkvět.
Antonín Daníček
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jinak než "tetina", obdržela ocenění za dlouholetou nezištnou
práci pro soubor a lidovou kulturu v obci. Paní Ježková, která
letos oslavila 80. narozeniny, stále pomáhá krúžku pečovat
o kroje a je dlouhá léta dobrou duší souboru. V neposlední
řadě přijali poděkování za svou práci i bývalí vedoucí krúžku
z let 2000 až 2014: Petr Klein, Martin Matuš a Petra Vaškových.
Po oficiálním programu se divákům představila se svým
tanečním vystoupením i stará garda Dolněmčanu (generace
80. a 90. let) za doprovodu CM Babica. Druhá polovina večera
patřila již výhradně volné zábavě s besedou u cimbálu pod
taktovkou CM Babica.
Příprava programu k výročí krúžku si vyžádala přibližně
dvouleté období. V roce 2016 se intenzita přípravných
prací ještě zvýšila. Mimoto jsme v roce 2016 absolvovali
řadu jiných velkých a organizačně náročných vystoupení
a akcí. Začali jsme v únoru fašankovou obchůzkou a večerní
zábavou s pochováváním basy. Po velikonočním období
okamžitě následovaly Hody s právem se staršími stárky Šárkou
Doškovou a Jiřím Milošem a mladšími stárky Karolínou
Zelinkovou a Antonínem Světinským. V květnu jsme se dále
zúčastnili pořadu věnovanému Dolněmčanské svatbě v Muzeu
J.A.K. v Uherském Brodě, který vznikl pod režijní taktovkou
Martina Matuše. Náročnost první poloviny roku podtrhává
jak naše účinkování na Jízdě králů ve Vlčnově, tak i organizace
červnového pečení chleba na Muzeu v Dolním Němčí.

Oslavili jsme padesátiny!
Už je to tak, Národopisný krúžek Dolněmčan je padesátiletý.
Po tradičním přijetí padesátníků starostou obce, mši svaté
a vzpomínkou na všechny žijící i zemřelé krúžkaře a muzikanty
v srpnu tohoto roku připravil krúžek na sobotu 26. listopadu
2016 velké výroční vystoupení v Kulturním domě v Dolním
Němčí. Spolu s přibližně sedmdesátkou účinkujících se této
oslavy zúčastnilo na 300 diváků.
V premiérovém programu vystoupili členové Národopisného
krúžku Dolněmčan, Mužský pěvecký sbor Dolněmčané,
Ženský pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí a Dětský národopisný
krúžek Dolněmčánek za doprovodu Cimbálové muziky
Šáteček z Dolního Němčí s primáškou Izabelou Zemčíkovou
a cimbálové muziky Babica z Hluku s primášem Vítězslavem
Klabačkou. Přítomným divákům předvedli několik nových
tanečních pásem, kvalitní sborové i sólové pěvecké výkony se
závěrečnou veselicí a čepením nevěsty.
Současní členové krúžku Dolněmčan nezapomněli ocenit
práci zakladatelů souboru. Oceněni byli in memoriam František
a Josef Krhovští, František Cmol, Josef Zimčík a manželé
Neumanovi. Paní Marie Ježková, které v krúžku neřekneme
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Druhá polovina tohoto roku již předznamenávala rychle
se blížící datum výročního pořadu Dolněmčanu. Přesto jsme
neodmítli pozvání dolněmčanských Tetiček a vystoupili
jsme na vaření trnek první zářiový víkend. V září jsme
také úspěšně reprezentovali obec Dolní Němčí v průvodu
Slavností vína v Uherském Hradišti a přidali i taneční
vystoupení v Galerii slováckého muzea. V sobotu 15. října
vedení Dolněmčanu pogratulovalo do dalších let jinému
jubilantovi, již stočtyřicetileté Dechové hudbě Dolněmčanka,
se kterou pravidelně a rádi spolupracujeme. Týden před
samotným výročním pořadem jsme absolvovali ostrý test naší
připravenosti hodinovým vystoupením na Besedě pro seniory
v Nivnici v doprovodu CM Babica.
Letošní rok se přenesl velice rychle k datu 26. listopadu
2016. Všichni členové souboru byli nervózní, plni emocí, ale
především odhodlaní předvést na výročí natolik kvalitní výkon,
aby naše diváky potěšil. Pevně věříme, že se nám to povedlo
a i následná zábava s besedou u cimbálu se vydařila.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli
na přípravách nebo organizaci výročí. Ještě jednou bychom
chtěli poděkovat Obci Dolní Němčí, která krúžek i další spolky
v obci podporuje. Naše poděkování patří také staré gardě
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krúžku Dolněmčan, kteří se s námi na výročí sešli a prokázali,
že ze svého folklorního umu nezapomněli zhola nic.
Krúžek Dolněmčan nebyl nikdy ambiciózním souborem,
který by se chtěl rovnat velkým, městským souborům. Krúžku
vždy šlo především o to, aby lidé v obci znali své tradice a věděli,
že žijí ve vesnici výjimečné nejen svým krojem, ale i lidovou
kulturou. Doufáme, že v odkazu našich předků i zakladatelů
souboru úspěšně pokračujeme.
Náročný rok 2016 se chýlí ke svému konci. Čeká nás pouze
Vánoční koledování Na Muzeu v neděli 18.12. na které bychom
Vás chtěli i touto cestou srdečně pozvat. Poté si dopřejeme
zasloužené vánoční/folklorní prázdniny.
Přejeme Vám i Vašim blízkým příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku pevné zdraví, mnoho štěstí, osobní
spokojenost a pohodu.
Za NK Dolněmčan, Mgr. Taťána Milošová

Mužský pěvecký sbor
Dolněmčané
V první polovině roku byly dvě vetší akce MPS Dolněmčané
a to předhodové zpívání u nás, účast při předvádění
rekonstrukce lidové svatby v Dolněmčí NK Dolněmčan, které
se zúčastnila Dolněmčanská pětka a Tetičky, poté následovalo
zpívání při tradičním pečení chleba na Muzeum pořádané NK
Dolněmčan.
Zajímavou a již druhou akci jsme si uspořádali sami pro
sebe a to soustředění sboru na chalupě našeho člena sboru
na Vyškovci, které jsme zaměřili na zpívání nových písní,
sportovní a kulinářské vyžití. Při soustředění jsme vystoupali
na vrchol Kykule a na závěr jsme si předali pamětní list na toto
soustředění, který bude trvalou upomínkou na tuto akci.
Po soustředění se „roztrhl pytel“ z akcemi. První bylo
předhodové zpívání ve Vlčnovských búdách, které se
uskutečnilo v přírodním hledišti za poměrně dobré návštěvy
obecenstva, kde jsme měli dalo by se říct velmi dobrý úspěch
o čemž hovoří to, že po skončení akce se cimbálová muzika
přemístila od svého místa při podium, k našemu přístřešku
proti slunci a zde vyhrávala až do setmění. Po Vlčnově
následovalo předhodové zpívání v Hluku u tvrze i zde jsme
byli velmi dobře přijati obecenstvem. Zakončení v Hluku
se odehrávalo na nádvoří tvrze za účasti některých členů
cimbálky do pozdních nočních hodín.Hhned další nedělu
jsme byli pozvaní na zpívání na schodech do Sadů-Derfle,
které se odehrávalo pod kostelem na návrší obce za účasti více
mužských pěveckých sborů.
Při zpívání v Hluku jsme byli osloveni na zpívání do galerie
vín v Uherském Hradišti, kterého se zúčastnili všichni členové
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sboru a ještě několik našich „skalních příznivců“. To bylo
ve středu v týdnu, kdy v sobotu jsme se zúčastnili slavností vína
v Uherském Hradišti, kde po průvodu městem jsme jako vždy
zpívali na nádvoří galerie Slováckého muzea. Letošní návštěva
slavností vína si myslím, že byla rekordní oproti minulým
rokům. No a když jsme byli tak rozjetí v předhodových
zpívání, tak týden po Hradišti jsme byli pozvaní na toto zpívání
do Lanžhota, města zpěváka a skladatele Jožulky Uhra, kterého
letos na našem předhdovém zpívání zastupoval jeho otec,
možná si na toto mnozí ještě pamatujete. Zde v kolébce zpěvu
a hodových tradic jsme uspěli a zaujali zpěvem a součástí
našeho kroje „růži na kordule“ z kraje pod Javořinou.
Po těchto akcích nastal zdánlivý klid. Koncem měsíce října
jsme zpívali při odhalování památníku bitvy na Luckém poli
u obce Dolní Němčí.
Při oslavách padesátin NK Dolněmčan v sobotu jsme krúžku
pomáhali při zpěvech,u obecenstva jsme velmi dobře uspěli
písní Kroměříž. Při cimbálce se zpívalo až do časných hodin.
V neděli jsme zazpívali při obecním jarmaku na náměstí při
rozsvícení vánočního stromu.
V prosinci nás čeká vystoupení s tradičním pásmem
v ZŠ Dolní Němčí, na které se těšíme, rádi zazpíváme se
vzpomínkou na naše školní léta. Dále nás čeká Předvánoční
koledování na nádvoří zdejšího muzea, kde se mimo zpěvu
dočkají návštěvníci i „svařáku“. Potom následují akce spojeny
s vánočními svátky, kde zazpíváme seniorůmv a pečovatelkám
v domově s chráněnými byty. Na vánoční svátky by jsme
měli zpívat se scholou v kostele. A závěr letošního roku
bude poslední akce 27. Prosince vy stoupení na Žehnání vín
v dolněmčanském kulturním domě.
Jménem mužského pěveckého sboru Dolněmčné
Vám všem děkuji za dosavadní přízeň a podporu. Přeji Vám
pokojné a radostné prožití vánočních svátků a do nového roku
hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Za MPS Dolněmčané, Jaroslav Matůš

ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
v době, kdy píši tento článek, už máme za sebou 23. ročník
Vánoční výstavy.
Celé tato velká akce začala 3. prosince vyhodnocením
výtvarné soutěže na téma skřítci, trpaslíci, elfové. V letošním
roce se nám přihlásilo rekordních 23 škol! Protože zaslala
svoje práce i škola z Dolného Kubína, můžeme hovořit
o mezinárodní soutěži. Všechny práce, plošné, prostorové
i keramika, přispěly k výzdobě vstupu do školy a na schodiště.
Jsme samozřejmě velmi rádi, že se nám daří zvětšovat počet
účastníků. Slavnostního vyhodnocení, předávání diplomů
a drobných cen se zúčastnili Mgr. Veronika Ježková za SRPŠ,
Jarmila Vlková za školskou radu, Bohuslav Vávra starosta
Boršic u Blatnice, Ing. Ladislav Kryštof z Centra odborné
přípravy technické Uherský Brod a starosta Dolního Němčí
Ing. František Hajdůch.
Chci poděkovat všem dívkám a chlapcům z I. stupně i jejich
vyučujícím za to, že si tak krásně vyzdobili své chodby. Děkuji
žákům i žákyním II. stupně, kteří v rámci výtvarné výchovy
v ZŠ a samozřejmě v rámci výtvarného oboru ZUŠ vytvořili
velkou spoustu nádherných děl i dílek. Děkuji všem chlapcům,
ale také i děvčatům za zdařilé a atraktivní výrobky zhotovené
v rámci pracovních činností a které právem získaly sympatie
návštěvníků.
Dolněmčanský zpravodaj

Děkuji mladým umělcům z LDO, HO i TO ZUŠ, kteří pod
vedením svých učitelů i moderátorky připravili po oba dny
krásné chvíle v rámci kulturního vystoupení ve vestibulu školy.
Mnoho návštěvníků se zastavilo také u prací vytvořených
v rámci jazyka českého, občanské výchovy, dějepisu, zeměpisu
a dalších předmětů.
Děkuji našim tradičním hostům: dětem z MŠ, Dolněmčánku
i mužskému pěveckému sboru Dolněmčané.

Přeji všem pokojné prožití adventní doby, hodně
zdraví, spokojenosti a také osobních i pracovních úspěchů
v nadcházejícím roce 2016.
Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy

Samozřejmě nejvíc návštěvníků prošlo tradičními vánočními
dílničkami. Výroba gelových svíček, malování na tričko, výroba
mýdel, odlévání čokolády, koupelové soli, dřevěné vánoční
dekorace, keramické pokladničky i papírová přáníčka se staly
vítanými dárečky pod stromeček. Jejich hladký chod by se
neobešel bez obětavého výkonu pedagogů i žáků.
Za prezentaci děkuji Centru ekologické výchovy Pantoflíček,
členům CO2 ligy, kteří se prezentovali svojí ekologickou
tématikou.
Děkuji další, neméně důležité skupině lidí, která měla
za úkol se o všechny účinkující i návštěvníky postarat. Začíná
to službou u vchodu, přes šatny, zdokumentování celé akce,
technického zajištění provozu a končí přípravou občerstvení
pro žíznivé a hladové účinkující i organizátory a samozřejmě
úklidem. Drtivá většina z nich přišla ve 13 hodin a odcházela
nejdříve po 19. hodině v sobotu i v neděli.
Pokud se některým z vás zdálo, že jsem použil mockrát slovo
děkuji, máte zajisté pravdu. Ale pokud se vykoná kus pořádné
práce, tímto slůvkem se šetřit nesmí. Na závěr několik vět
z návštěvní knihy: „Jsem dokonale připravena na Vánoce. Moc
rádi se vracíme. Děkuji za krásnou atmosféru. Jsme hrdí, že
naše dcera navštěvuje tuto školu. Obdiv a poděkování učitelům
i žákům, že v sobotu jsou ve škole a pracují!“ A za taková slova
ty stovky hodin příprav určitě stály za to.

Ovšem ve třetí minutě, kdy Roman Bobčík otevřel skóre
zápasu na 1 : 0, všechna nervozita opadla. Soupeř byl lehce
zaskočený a začal více chybovat, což ve 14. minutě po chybě
obrany potrestal svou druhou brankou Roman Bobčík a stav
zápasu byl 2 : 0.
Druhý poločas nás soupeř začal přehrávat a šancí na jejich
straně začalo přibývat. Což se jim nakonec ve 38. minutě
podařilo a vstřelenou brankou snížili stav zápasu 2 : 1.
Do konce zápasu se už stav nezměnil, a tak po hvizdu hlavního
rozhodčího, domácí družstvo vběhlo do středového kruhu
a začalo hlasitě oslavovat.
Nějaký ten pokřik v šatně a šlo se zpátky do školy, kde
pokračovala výuka.
31. 10. 2016 se konalo další kolo. Krásné počasí, příjemné
prostředí a kvalitní soupeři, to vše na nás čekalo ve Starém
Městě. První utkání se ZŠ Staré Město bylo dlouhou dobu
vyrovnané, ale soupeři se nakonec podařilo vstřelit první
branku a tím získal potřebnou převahu k tomu, aby zápas
nakonec dovedl do vítězného konce. Náš další soupeř ZŠ
Sportovní byl tvořen kádrem hráčů z FC Slovácko a tak bylo
bohužel o vítězi rozhodnuto už před zápasem. Nicméně se
kluci nevzdávali a bojovali až do konce. Náš třetí soupeř ZŠ
Buchlovice nedorazil a tak tedy prohrál kontumačně. Tím
Coca Cola Cup 2016/2017 pro naši školu skončil a můžeme se
tedy těšit na příští rok, kde opět můžou žáci reprezentovat.
Mgr. Igor Hrdlík

.

Coca Cola Cup

Dne 10. 10. 2016 v 10.00 se na fotbalovém hřišti v Dolním
Němčí uskutečnila kvalifikace školského poháru Coca Cola
Cup mezi žáky ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí a ZŠ Hluk. Soupeř přijel
s přátelskou náladou, hřiště perfektně nachystané, rozhodčí
100% připravený, tak se mohlo jít do šaten. Nálada v šatně
bojovná, ale menší obavy ze soupeře nešlo přehlédnout.

.

Branný závod

Dne 13. 10. 2016 se na naší škole pořádal oblíbený 41.
ročník branného závodu. Soutěže se letos zúčastnilo úžasných
53 závodníků z 4. – 9. třídy. V nejmladší kategorii 4. - 5. tříd
měl nejlepší čas Adam Fibichr 14:33. V kategorii 6. – 7. tříd
získal nejlepší čas 09:37. Oliver Mikulička. V nejstarší kategorii
8. – 9. tříd doběhl na prvním místě s časem 10:55. Libor Tinka.
V dívčí kategorii 4. – 5. tříd byla nejrychlejší závodnicí Adéla
Dufková s časem 17:33. Ve starší kategorii 6. – 7. tříd vyhrála
Dominika Gregorová s časem 12:45. A nejstarší kategorii 8. –
9. tříd ovládla o jedinou sekundu Kristýna Holzerová s časem
14:30. Všem děkujeme za účast, asistentům za jejich velkou
Dolněmčanský zpravodaj
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býval bezohledný k druhým. Bylo mi jedno, co se děje druhým.
A to se mi obvykle vracelo zpátky. Jak říká pravidlo etiky: „Jak
chceš, aby se lidi chovali k tobě, chovej se k nim stejně.“ Dělal
jsem pravý opak. Ale teď, díky etické výchově, jsem se dozvěděl,
jak rozšířit svoji osobnost. Moje prosociální chování se za ty
dva roky změnilo, naučil jsem se hodně, co se mi bude hodit
do života. Komunikace, tvořivost, asertivita i sebehodnocení
jsou neodmyslitelnou částí mého života. Proto jsem byl rád,
že jsem tento předmět mohl navštěvovat. Rozhodně bych etiku
doporučil do nižšího stupně. Je toho tolik, o čem bychom
mohli mluvit. Ovšem už není čas. Proto bych byl rád, kdyby
tuto pohodovou hodinu měli už od 1. stupně.
Mgr. Ľubica Ježková
pomoc a vítězům gratulujeme a těšíme se na další sportovní
akce.
Mgr. Igor Hrdlík

.

Opět ocenění v Programu podpory výuky
etické výchovy na školách

Projekt etické výchovy má za cíl vychovávat z žáků silnou
osobnost, schopnou postarat se o sebe a přitom brát ohled
na jiné. Žáci se učí lépe komunikovat, dbát na pocity jiných
a respektovat je.
Program etické výchovy přispívá taky ke zlepšení klimatu
ve škole a představuje i nástroj primární prevence sociálně
nežádoucích jevů. V naší škole vyučujeme etickou výchovu
už několik let v rámci hodinové dotace v 6. a 7. ročníku.
I v letošním roce jsme se přihlásili do programu, který výuku
etické výchovy podporuje. Tento program vyhlašuje Nadační
fond Josefa Luxe každoročně od roku 2001. Za toto období
ocenil desítky škol, které se věnují výuce etické výchovy.
Součástí ocenění je vždy i finanční dar – nadační příspěvek.

V úterý 1. 11. 2016 se v Poslanecké sněmovně PČR v Praze
konalo slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění této
soutěže. Ocenění od předsedkyně Správní rady a zakladatelky
fondu paní Věry Luxové a koordinátorky Programu podpory
etické výchovy Marie Novákové převzali p. řed. Mgr. Milan
Kvasnička a vyučující etické výchovy Mgr. Ľubica Ježková.
Slavnostní vyhlášení je jednou z forem, jak vyjádřit oceněným
školám uznání za jejich práci. Se zástupci úspěšných škol se při
této příležitosti setkal poslanec Jiří Mihola a europoslankyně
Michaela Šojdrová.
Názor žáka na předmět:
Na začátku jsem si pod pojmem Etika nepředstavoval nic.
Nevěděl jsem, co od toho mám očekávat. Už slovo etika mi
nahánělo hrůzu z toho odborného cizího názvu. Teď jsem rád
za každou minutu této hodiny. Díky ní jsem si teprve začal
uvědomovat, co jsem, kudy bych měl jít v životě dál. Dřív jsem
12
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Stolní tenis

.

HALLOWEEN

2. listopadu jsme se zúčastnili krajského kola ve stolním
tenisu v Želechovicích. Po vítězství v okrese postoupili starší
chlapci i starší děvčata. Hoši po jasném vítězství nad Horní
Bečvou, těsnou výhrou nad Bystřicí pod Hostýnem, se museli
sklonit před favoritem celé soutěže ze Zlína a získali cenné
stříbrné medaile a stali se tak vicemistry Zlínského kraje.
Děvčata skončila po dvou prohrách třetí.
Sestava: Lukáš Schuster, Přemysl Bobčík, Martin Kvasnička,
Adrian Uher, Monika Ondrová, Renáta Zimčíková a Natálie
Prachmanová. Gratulujeme ke skvělým výsledkům.
Mgr. Milan Kvasnička
Dne 31. 10. se ve většině anglicky mluvících zemích slaví
Halloween. My jsme ho přesunuli na 3. 11. a naplánovali vše
potřebné od masek, po program na celý čtvrteční den. V každé
jednotlivé třídě jsme něco o tomto svátku řekli a na něco se
zeptali. Dětem jsme rozdali křížovky, osmisměrky nebo
omalovánky a za vyplnění dostali něco dobrého.
My i děti si to moc užili a jsme rádi, že jsme tuto akci mohli
uspořádat i na naší škole.
Žáci 9. tříd

Dolněmčanský zpravodaj

.

Den Slabikáře v 1. třídě

Dne 21. 11. dostali prvňáčci svoji první knihu Slabikář
a v tento hezký den jsme pozvali do naší třídy rodiče i prarodiče.
Při loučení s Živou abecedou děti posbíraly podzimní lístečky
s prvními písmeny, s krtečkem si zopakovaly rozklady slov
na slabiky, přednesly básničky a na závěr navlékly korálky ze
slabik. Všechny tyto slabiky děti krásně přečetly a část z nich
dokázaly i zapsat do písanky. Slabikář jsme všichni společně
odemkli básničkou a dětem se moc líbil. Už se těšíme, jak si
v něm budeme krásně číst…
Mgr. Jana Pacholová

.

Straňanská laťka

Ve čtvrtek 1. prosince 2016 se uskutečnil na ZŠ a ZUŠ Strání
20. ročník tradiční
soutěže ve skoku vysokém, Straňanská laťka. Soutěžilo mezi
sebou 61 žáků sedmi základních škol,
ZŠ Strání, Dolní Němčí, Bojkovice, Uherský Ostroh,
Uherský Brod, Nivnice a základní škola ze Slovenské republiky
ZŠ Podolie. Soutěž probíhala ve čtyřech věkových kategoriích.
Skupinu mladších žákyň za naši školu reprezentovala Natálie
Štefaníková (6.A) a Dominika Gregorová (7.B), které se
podařilo umístit na krásném 3. místě. V kategorii mladších
žáků bojoval Ladislav
Jakub Janča (6.B), avšak konkurence hochů z Bojkovic
a Uherského Brodu byla velká a stupně vítězů jim zaslouženě
náležely. Za starší žákyně se postavila Romana Marečková
(9.B) a Terezie Kadlčková (9.A). Obě děvčata šla do soutěže
velmi zodpovědně, bohužel se jim nepodařilo zdolat své
osobní rekordy a žákyně z Uherského Ostrohu nikomu nic
nedarovaly, první tři místa hrdě obsadily. Kategorie starších
žáků, které se zúčastnilo 20 soutěžících, byla velmi zajímavá
a napínavá zároveň. Zde nás reprezentovali žáci z 9.B Martin
Kvasnička, David Nemrava a Lukáš Zaduban. V této kategorii
se podařilo Davidovi Nemravovi zdolat slušnou výšku 160 cm
a umístit se na 5. místě. Lukáš Zaduban mířil ještě výše a skočil
obdivuhodných 170 cm, čímž si úspěšně vybojoval 3. místo
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ve své kategorii. Všem soutěžícím děkujeme za jejich účast
a reprezentaci školy. Vítězům, kteří i odvezli za své výkony
krásné broušené poháry, velmi gratulujeme!!!
Účastníci Straňanské laťky: Ladislav Jakub Janča, Dominika
Gregorová, Natálie Štefaníková, Terezie Kadlčková, Lukáš
Zaduban, David Nemrava, Martin Kvasnička, Romana
Marečková.
Mgr. Lucie Šišáková

.

Ekocentrum Pantoflíček

Shrnout uplynulý rok v Ekocentru Pantoflíček je radost.
Máme za sebou spoustu dobře a užitečně strávených chvil.
Začněme od začátku. Na jaře jsme s malými Pantoflíčky (1. - 3.
třída) založili záhon před školou. Záhon je zajímavý tím, že byly
vysazeny i druhy, které se vyskytují v našich bělokarpatských
lesích, jako například kokořík mnohokvětý nebo hrachor jarní.
Poznávání naší lesní květeny si je možné díky záhonu nacvičit
před školou. Děti nejenže záhon založily, ale průběžně o něj
pečují - plejí, obnovují cedulky rostlin, na jaře snad dosadíme
další zajímavé druhy.
Dalším naším významným počinem je účast na soutěži
Zlatý list v červnu ve Valašském Meziříčí. Pantoflíčci prokázali
své znalosti a vydobyli si 5. - 6. místo v kategorii "nejmladší".
Úkolem bylo na několika stanovištích poznávat zvířata
a rostliny, jejich stopy nebo popisovat život zvířat.
V září jsme se zapojili do projektu "100 houpaček pro
krajinu" z.s. Naokraji a pověsili jsme si houpačku. Houpačka
visí na vrbě u honu Gálka a každý se na ní může zhoupnout
nebo prostě jen posedět a obdivovat krásy přírody.

20. října Ekocentrum spolu s prvňáčky oslavilo Den stromů.
Prvňáčci sice čerstvě opustili školku, ale záhy na Den stromů
založili vlastní a to školku pro stromečky. Každý prvňáček si
zasadil dvě nebo tři semínka z planých hrušní, které rostou
osamoceně na polích Dolního Němčí. Doufáme, že semínka se
po zimě probudí a prvňáčci budou moct pozorovat, jak rostou
jejich stromky i oni sami.
V listopadu Ekocentrum rozšířilo svou působnost i na starší
žáky. Několik žáků šestých a osmých tříd se rozhodlo zúčastnit
se celostátní soutěže CO2liga pořádané ekologickým institutem
Veronika, která bude trvat od listopadu do dubna. Tématem
soutěže je klimatická změna. Žákyně a žáci pojmenovali
svůj tým "Tým pro přírodní budoucnost" a pokud jste je
nezaznamenali na vánoční výstavě základní školy 3. a 4.
prosince, kde uspořádali velice zajímavou videoprojekci, určitě
o nich ještě uslyšíte.
Za Ekocentrum Pantoflíček, Pavla Mudráková
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Školní družina
Od začátku školního roku uběhla krátká doba a přitom
jsme toho tolik stihli! Adaptace letošních prvňáčků proběhla
na výbornou. Seznamování s novými kamarády je v plném
proudu a mezi dětmi vznikají hezké vztahy. Doufáme, že se
budou utvářet i po zbytek školního roku! Děti se skvěle zapojily
do kolektivu a zajisté už jich většina stihla prozkoumat i veškerá
zákoutí naší školy . Mimo každoroční družinové hry, soutěží,
plavání, sportování, také navštěvujeme Kino Máj v Uherském
Brodě. V říjnu jsme zhlédli animovanou pohádku „Doba
ledová - mamutí drcnutí“, kterou si děti velice pochvalovaly
a užily. Snad se nám bude líbit i pohádka, na níž se chystáme
v prosinci.

V oboru výtvarném, pod vedením Aleny Růžičkové, pracuje
letos na naší ZUŠ celkem 55 dětí ve 4 odděleních výtvarného
oboru, a to 1 oddělení v Horním Němčí (11 žáků) a 3 v Dolním
Němčí (44 žáků). V září a říjnu se děti ve všech skupinách
výtvarného oboru zaměřily na přírodu a zvířata. Nejmenší děti
(5- 8 let) vytvářely, roztíráním tempery a škrabáním do ní, hlavy
medvídků. Po té si vyzkoušely techniku perokresby a akvarelu
a jako téma je inspirovaly sovy, létající kolem školy. Nejmenších
dětí v rozmezí 5- 8 let máme v Dolním Němčí 15 a jsou
velmi šikovné. S vervou se pustily do mozaiky z keramických
kachlíků, které stihla paní učitelka o prázdninách, jako odřezky
při rekonstrukcí WC, posbírat. Další prací nejmenších byla
keramika, a to ježek v listí. Na vánoční soutěž Skřítek, děti
modelovaly skřítky z hlíny a velmi se jim povedli. Nejlepší žáci
převezmou za keramické skřítky v sobotu na otevření výstavy
ceny.

Nyní už si v družině pomalu začínáme zpívat „Vánoce, Vánoce
přicházejí“. Nastalo adventní období, a to je pro nás čas, kdy
máme plné ruce práce. Momentálně hlavně tvoříme, malujeme
a lepíme na nadcházející „vánoční výstavu“ a na „družinový
jarmark“, který jsme poprvé uspořádali loni a po velkém
úspěchu se jej chystáme zopakovat. Chceme potěšit vaše oči
i duše našimi krásnými výrobky. Děti se nemohou dočkat, až se
pochlubí svými výtvory a zahrají si na „prodavače“. Přáním nás
všech je, abychom v této hektické předvánoční době zvolnili
tempo a užili si společné chvíle ne v přeplněném supermarketu,
ale v prostorách naší školy s vašimi-našimi dětmi . Přijměte
tedy naše pozvání a přijďte se podívat, jak jsou vaše děti šikovné.
Mgr. Jiřina Tomancová

.

Z činnosti ZUŠ od září do prosince 2016

Ve školním roce 2016/17 pracuje od měsíce září na ZUŠ
v Dolním Němčí 18 pedagogů, kteří vyučují celkem 232
žáků. Umělecké vzdělávání nabízíme rovněž na odloučených
pracovištích v Boršicích u Blatnice, Horním Němčí, Strání,
Vlčnově a Šumicích.
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Skupinka dětí (8-11 let) také vytvářela sovy a také si
vyzkoušela techniku tečkování temperovými barvami. Největší
jejich práce byla velká koláž 3 x 7 m, která je umístněná
ve vestibulu školy na téma Skřítek. Tato koláž je malovaná
temperou. Děti si samy vytvořily návrh, pak si rozdělily
jednotlivé obrazy a ty namalovaly. Po vystříhání celou koláž
nalepily na stěnu a všichni ji uvidí, pokud přijdou do školy.
Nejstarší děvčata (12 -15 let) také zpracovávala téma zvířat
a to technikou kresby a stínování. Pokusila se o kresbu hlavy
vlka s dekorativním dotvořením. Paní učitelka se vždy snaží
nechat dětem prostor, a proto kromě vlků uvidíte i hlavu slona,
jelena aj. Tyto práce jsou u vchodu do školy. Dále můžete vidět
na výstavě 3 marionety, které děti vytvořily na dětský filmový
festival ve Zlíně. Móda byla dalším tématem na zpracování
technikou akvarelu. Pohádkové prostorové téma Skřítek,
pomocí kašírovaných hlav skřítků můžete také vidět u vchodu
a je to práce našich nejstarších dívek.

Soutěž skřítek vyhodnocení:
Kategorie: 5-6 let :
1. místo Ella Popelková keramický skřítek
2. místo Klaudie Uhrová keramický skřítek
Kategorie: I. 1. - 3. tř.:
3. místo Šimon Ondruch keramický skřítek
3. místo Tobiáš Kučera keramický skřítek
Kategorie: II. 4. - 6. tř. :
1. Kateřina Simandlová plošná práce
Kategorie: III. 7. - 9. tř. :
1. místo Veronika Martišová keramika
1. místo Kateřina Krhovská plošná práce
V literárně - dramatickém oboru pracuje celkem 16 žáků,
kteří jsou rozděleni do dvou skupin podle věku. Tento obor
vede od září Mgr. BcA. Irena Cigánková. V průběhu října
a listopadu se děti společně s novou paní učitelkou aktivně
připravovaly na svá vystoupení v prosinci (Vánoční výstava,
Akademie).
Taneční obor navštěvuje od září celkem 20 dětí. Jsou
rozděleni na dvě skupiny. Taneční obor je od září vyučován
pouze v Dolním Němčí. Novou vyučující se stala Milina
Veprentsova DiS., která velmi intenzivně rozvíjí své žáky
v tanečních technikách a obohacuje jejich taneční praxi.
I v tomto oboru probíhal měsíc říjen a listopad ve znamení
příprav na Vánoční výstavu a Akademii.
V hudebním oboru je přihlášeno celkem 141 žáků, z toho
53 žáků navštěvuje výuku na odloučených pracovištích
v Boršicích, Strání, Vlčnově a v Šumicích. Žáci se podílejí
na všech obvyklých akcích školy, jako jsou v nejbližší době:
Vánoční výstava, Akademie, třídní besídky, Vánoční koncert
a koledování v DPS Dolní Němčí.
V neděli 27. listopadu vystoupili vybraní žáci HO
na jarmarku v Dolním Němčí, jehož vyvrcholením bylo
slavnostní rozsvícení Vánočního stromu. Představili se tito
žáci: zpěv – Kamila Zderčíková, Lucie Zimčíková, Sabina
Šumšalová a Lucie Bršlicová; klávesy – Adéla Sokolová; trubka
– Jakub Tinka a Tomáš Kadlček;, housle – Iveta Križanová.
O klavírní doprovod žáků se postaraly p. uč. Hrobařová,
Kolajová a Zaorálková.

Dolněmčanský zpravodaj
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Střípky z dění v naší
mateřské škole ...

Ve škole pracují dva soubory: kytarový soubor pod vedením
Bc. Michaely Bídové a smíšený komorní soubor pod vedením
Mgr. Hany Miklášové.
Všichni žáci hudebního oboru navštěvují povinnou hudební
nauku a souborovou nebo komorní hru. Budeme velmi rádi,
když se všech výše uvedených akcí zúčastní také rodiče, bez
jejichž podpory by naše práce nebyla tak úspěšná. Rodičům
stále nabízíme i přímou účast na hodinách žáků. Všichni se
velmi těšíme na další společnou práci ve školním roce 2016/17
a všem přejeme do nového roku 2017 hlavně pevné zdraví.
Mgr. Klára Kolajová a Alena Růžičková
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Nacházíme se v předvánočním období a my bychom vás
touto cestou chtěli seznámit s tím, co jsme od začátku školního
roku společně s dětmi prožili a co nás ještě čeká.
Začátek školního roku jsme zahájili oslavou 35. výročí
otevření naší MŠ. Přestože nám počasí zpočátku nepřálo, sešli
jsme se v sobotní odpoledne s dětmi a jejich rodiči na školní
zahradě, kde jsme pro všechny měli připravený bohatý
program, plný soutěží a zábavy. Děti poznávaly pohádky,
skákaly v pytlích, zdolávaly překážky, vyzkoušely si hod na cíl,
za pomoci svých rodičů zvládaly jízdu ve stavebních kolečkách
a při diskotéce, kterou nám obstaral pan Škařupa si radostně
zaskotačily. Akce se nám velmi vydařila, všichni jsme si užívali
veselí a sluníčka, které nám nakonec toto zábavné odpoledne
zpříjemnilo. Domů jsme odcházeli s pocitem krásně prožitého
sobotního dne.
V září se v MŠ konalo divadelní představení „Evelínko
nemlaskej“, kdy byly děti hravou formou seznamovány
s pravidly slušného chování a stolování. Koncem měsíce jsme
šli na exkurzi do Zemědělského družstva v Dolním Němčí.
Cesta byla pro naše nejmenší „berušky“ dlouhá, namáhavá,
ale všechny děti ji zdárně zvládly. Společně jsme si prohlédli
telátka, kravičky a dozvěděli jsme se, jak zdlouhavý a nelehký
je proces, než se mléko dostane od kravičky až na svačinku
do hrníčků.
V říjnu nás čekala opět spousta zajímavých akcí. Předškolní
děti se zúčastnili exkurze do knihovny, kde pro ně měla paní
knihovnice Jana Daňková připravený poutavý program.
Do školky přijel také kouzelník Duo Valdiny se svým
vystoupením. Další pěknou akcí bylo moštování v Hostětíně.
Tento výlet byl pro děti velkým přínosem, měly možnost si
samy zhotovit jablečný mošt. Děti společně s paní učitelkami
jablíčka nosily do drtičky, rozdrtily a mošt vylisovaly. Měly tak
možnost vidět, kolik práce a úsilí dá něco vyrobit. Odměnou
dětem byla výborná, naprosto přírodní jablečná šťáva. Koncem
měsíce října jsme byli v myslivecké chatě sdružení Lanka, kde
jsme si prohlédli trofeje, dozvěděli se o životě výra velkého
a zhlédli výcvik loveckého psa. Tato exkurze se dětem i paní
učitelkám velmi líbila.
Listopad jsme zahájili tanečně. Děti z tanečního kroužku
pod vedením paní učitelek V. Dufkové a J. Vlkové vystoupily
na setkání důchodců v kulturním domě. Taneční vystoupení
bylo velmi milé, dojemné, mnohým babičkám i dědečkům
vehnalo i slzu do oka. V tento měsíc přijel do naší MŠ pan
Ivan Urbánek se svým hudebním vystoupením Ententýky.
Vystoupení „pana herce“ bylo naprosto úžasné, děti byly
po celou dobu soustředěné, krásně spolupracovaly. Představení
pana Urbánka bylo obohacením a zpříjemněním pátečního
dne nejen pro děti, ale i pro paní učitelky. Jelikož jsme s panem
Urbánkem velmi spokojeni, přijede do naší MŠ i v prosinci se
svým adventním vystoupením Slyšte, slyšte v Betlémě. Na toto
představení se již všichni moc těšíme.
V měsíci listopadu se konalo v Uherském Hradišti
třetí závěrečné kolo soutěže Úkoly čmeldy Pepíka. Za naši
mateřskou školu se soutěže zúčastnila Klaudinka Uhrová,
která byla nominována pořadateli soutěže na základě vítězství
v předcházejících kolech (ty se konaly v naší MŠ). Třetího
závěrečného kola se zúčastnilo 34 dětí z 19 mateřských škol.
Naše "žákyňka" Klaudinka byla v tomto kole opět velmi úspěšná
a umístila se na nádherném 3. místě. Tímto ji velmi gratulujeme!
Dolněmčanský zpravodaj

do svých domovů, kde se budeme všichni těšit na dárečky
a na společné chvíle v kruhu svých nejbližších.
Chtěly bychom touto cestou poděkovat rodičům dětí,
partnerům a zřizovateli naší mateřské školy OÚ Dolní Němčí
za vstřícnost a dobrou spolupráci, popřát klidné a spokojené
Vánoce, pevné zdraví a štěstí v nadcházejícím roce 2017.
Za kolektiv mateřské školy Blanka Nováková.

Ředitelství MŠ oznamuje, že mateřská škola bude
ve dnech 22. 12. 2016 – 2. 1. 2017 uzavřena. Provoz
bude zahájen 3. 1. 2017.
			
V prosinci se zúčastníme vánoční výstavy v ZŠ Dolní Němčí,
kde budeme také my prezentovat výrobky vytvořené dětmi
naší MŠ. Na této výstavě opět zatančí i naše děti z tanečního
kroužku.
A co nás ještě čeká do konce roku? Bude to někdy obávaná
ale i radostná návštěva Mikuláše se svou „čertovskou družinou“,
který přijede děti obdarovat za jejich poslušnost. Dále pojedeme
do Kulturního domu v Uh. Brodě na vánoční koledování. Tento
výlet spojíme i s procházkou městem, kde si prohlédneme
vánočně vyzdobené náměstí a krásný dřevěný betlém. Dále
se zúčastníme akce pořádané Obecním úřadem na zahradě
naší MŠ a to je vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Poté
se sejdeme s rodiči dětí na vánočních besídkách. Děti svým
rodičům zatančí, zarecitují a společně si vytvoří v dílničkách
drobnou ozdobu. A pak už vánočně naladěni se rozejdeme

Dolněmčanský zpravodaj

Eva Kadlčková, ředitelka školy

Knihovna
Podzimní větřík přivál do knihovny spoustu novinek.
Na začátku září se začalo se stavbou budovy ve dvoře obecního
úřadu, která bude součástí stávající budovy knihovny.
V těchto dnech vrcholí poslední venkovní práce. Po Novém
roce bychom chtěli začít s úpravami uvnitř knihovny, včetně
vybavení nového dětského koutku pro nejmenší návštěvníky
a jejich rodiče, prostor pro čtenáře právě začínající, ale taky pro
pokročilejší chceme doplnit o zónu na čtení.
V prvním říjnovém týdnu proběhly akce v rámci Týdne
knihoven. Letošní ročník se nesl v duchu „retro stylu“, a tak
proběhla např. výstava učebnic z let minulých, na kterou se
přišlo podívat bezmála osmdesát lidí. Navštívily nás i děti
z Mateřské školy v Dolním Němčí, které s pomocí paní učitelky
soutěžily ve skládání puzzle, hledaly v knihovně pohádkové
postavy nebo si zahrály, pro ně oblíbenou soutěž A-T kvíz.
Také jsme si každý den promítaly pohádky s retropromítačky
na diapozitivech. Této akce se dohromady zúčastnilo asi dvacet
dětí, některé i s rodiči. V průběhu týdne probíhal i čtenářský
maratón, ve kterém děti soutěžily o nejrychlejšího čtenáře. Stále
děti přichází do knihovny a zkouší si, jak se zlepšily. Poslední
den jsme společně se seniory strávily dopoledne u bylinkového
čaje a podělily se o své zkušenosti s bylinkami. Všem lidem,
kteří se přišly podívat do knihovny na výstavu a akce v Týdnu
knihoven bych tímto chtěla poděkovat za návštěvu a příjemná
setkání.
Od října každé úterý přichází v dopoledních hodinách
do knihovny děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školku
a formou aktivního cvičení s maminkami si zpíváme a učíme
veselé říkanky. Děti cvičí, hrají si spolu a je to pro ně dobrá
příprava i do mateřské školy. Bohužel z důvodu malého
prostoru nás navštěvuje pouze pět dětí, což se zvětšením
knihovny změní a my budeme moct mezi sebou přivítat další
malé žížalky.
Dne 21. 10. 2016 se uskutečnil první tvořivý večer na téma
pletení z novinového papíru. Pod vedením paní Boženy Pochylé
se účastnice naučily samotnou výrobou ruliček a následně
i pletení věnečku a srdíčka. Setkání mělo velký úspěch, tak se
nám podařilo za tři týdny sejít znovu. Tentokrát se večer ubíral
v duchu nadcházejících vánoc a účastnice se naučily z ruliček
hvězdičky. V pátek 2. 12. 2016 se „pletařky“ setkaly již po třetí,
kdy paní Pochylá ukázala, jak začít plést košíky. V budoucnu
bychom chtěli ve tvořivých večerech pokračovat. Kdyby měl
kdokoli zájem v knihovně svůj um nejen předvést, ale i předat,
přijďte se domluvit na spolupráci.
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Chtěli bychom být nejenom půjčovnou knih s přístupovým
místem k internetu, ale tzv. třetím místem, po práci a domově,
kde se budou moci lidé setkávat ve svém volném čase a kde
budou trávit příjemné chvilky nejen s knihami, ale také se
svými přáteli. Budu se těšit na vaši návštěvu.

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

Beletrie:
Tři přání - Moriarty Liane
Vůně života - Keleová-Vasilková Táňa
Nebýt sám - Váňová Magda
Aristokratka na koni - Boček Evžen
Jáchymovští démoni - Vondruška Vlastimil
Ten , kdo Tě miloval - Poledňáková Marie
Třináct záhad - Christie Agatha
Život po Tobě - Moyes Jojo
Totožnost neznámá - Robb J.D.
Sběratel skleněnek - Ahern Cecilia
Dítě, které našlo v noci slunce - Di Fulvio Luca
Dětská literatura:
Ustrašené kotě - Holly Webb
A zase ta Peppa!
Klub tygrů - Jed červeného jaguára - Brezina Thomas
Blázen do koní - Helidoniotis K.
Čertice Andělka - MacDonald Alan
Naučná literatura:
Úlomky vzpomínek. Marika Gombitová - Graclík M.
Šiju s chutí pro děti - Zajdlová Nora
Sny, jako zdroj sebepoznání - Helingerová Marta
Proč má zebra pruhy - Blažková M.
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Přeji Vám všem krásné prožití svátků
vánočních a do nového roku 2017
hodně štěstí a zdraví.
Jana Daňková, knihovnice
Dolněmčanský zpravodaj

Lov drobné zvěře MS LANKA
Dolní Němčí v roce 2016
MS Lanka pořádá každý rok dva hony na zvěř drobnou,
hlavně na zajíce a vyskytne-li se bažant a kachna divoká.
Letos se první hon uskutečnil 12. 11. 2016 a druhý 3. 12.
2016. Celkem se ulovilo 153 ks zajíců, což svědčí o dobrém
hospodaření s touto zvěří v naší honitbě. I když pociťujeme
každoroční úbytek této zvěře, hlavně díky plošnému
hospodaření s kukuřicí a velkému predačnímu tlaku,
tak patříme stále mezi špičku v rámci ČR se stavem zajíců
v honitbě. Jelikož se blíží nejpěknější svátky v roce, tak
bych Vám chtěl jménem vedení MS Lanka popřát příjemné
svátky vánoční a do nového roku 2017 hlavně zdraví, trochu
štěstí a rodinné pohody.
Josef Tinka, předseda MS Lanka

Předávání vyznamenání ČMMJ
letošním jubilantům při poslední leči

Dolněmčanský zpravodaj
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Chovatelé poštovních
holubů
A teď k naši chovatelské činnosti v roce 2016. Pořádalo se 21
závodů a to 13 tuzemských závodů do 400 km, 4 závody 550 km
a 4 závody od 750 km do 1100 km. Dále se pořádalo 5 závodů
holoubat z České republiky. Všechny závody pořádalo Oblastní
sdružení místních spolků CHPH Uh. Hradiště do kterého
patří i náš spolek chovatelů poštovních holubů Dolní Němčí.
Závodní sezóna 2016 nebyla nijak lehká, napřed bylo chladné
a deštivé počasí a potom zase velká vedra což způsobuje velké
zatížení holubům, jak po psychické tak po fyzické stránce, ale
i tak se museli naši holubi s tím vypořádat.
O závodech starých holubů bylo již psáno v minulém
zpravodaji a zbývá nám ještě doplnit závody holoubat. Tyto také
nebyly lehké pro holoubata , jižní větry, které naše holoubata
hnaly na sever, tak se musely bránit protivětrům, aby se dostaly
domů.
A jak se umístili naši chovatelé v závodech holoubat:
V pásmu 2 do kterého patříme i mi, tak se umístil na 14.
místě Ježek Antonín, na 18. místě se umístil Kadlček Josef ,
na 36. místě se umístil Kadlček Filip, na 38. místě Ing. Vojtěšek
Ladislav, na 45. místě Jakubčík Petr, na 49. místě Stehlík Tibor
atd. Toto pásmo 2 má 120 chovatelů. A jak se umístili naši
chovatelé v celém Oblastním spolku Uherské Hradiště: na 15.
místě se umístil Ježek Antonín, na 29. místě Kadlček Josef,
na 47. místě Kadlček Filip, na 51. místě Ing. Vojtěšek Ladislav,
na 59.místě Jakubčík Petr, na 65. místě Stehlík Tibor atd.
Celkem chovatelů v oblastním spolku je 221 chovatelů.
Tímto jsme ukončili závodní sezónu 2016 a již se budeme
připravovat na novou závodní sezónu 2017 a doufejme, že
nová závodní sezóna bude pro naše chovatele lepší.

Teď nám již začaly výstavy a to 18. 11. 2016 jsme pořádali
místní výstavu poštovních holubů na které byli vybráni
holubi na Oblastní výstavu , která se bude konat 10. 12. 2016
v Babicích, které se zúčastní i naši chovatelé se svými nejlepšími
holuby. Pak bude Celostátní výstava 6. – 7. 1. 2017 v Lysé
nad Labem a na tuto výstavu půjde holub Kadlčka Jaroslava
ve výkonu za život který nalétal ve 20 % 61 cen a 23 956,25 km
a je nejlepším holubem v Oblastním sdružení Uherské Hradiště
a poslední bude Olympiáda 27. – 29. 1. 2017 v Bruselu v Belgii.
Ve dnech 22. 9. až 28. 9. 2016 navštívili Kadlček Jaroslav
s manželkou několik špičkových chovatelů v Německu, Belgii
a Holandsku. Cesta byla pohodová a ve zdraví. Bylo zajímavé
si povídat s nimi jak o holubech, jejich práci s holubama,
jejich úspěších, ale také i o jejich rodinách a byli mile přivítáni
u všech chovatelů a jejich rodin a najeli 4 800 km.
Ve dnech 14. – 15. 10. 2016 se pořádalo školení posuzovatelů
poštovních holubů na zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou,
kterého se zúčastnili i naši posuzovatelé MS CHPH Dolní
Němčí a to Kadlček Jaroslav a Ing. Vojtěšek Ladislav. Ve dnech
18. a 19. 11. 2016 se pořádalo Mezinárodní školení posuzovatelů
poštovních holubů na Slovensku v Lietavské Svinné u Žiliny,
kterého se zúčastnili za Českou republiku Kadlček Jaroslav
a Uherek Miroslav.
Dne 18. 11. 2016 pořádal místní spolek chovatelů
poštovních holubů místní výstavu poštovních holubů a po této
výstavě byla výroční schůze na které bylo předáno ocenění
a to poháry prvním 3 nejlepším chovatelům, jak ve starých
holubech, tak i v holoubatech a po této schůzi následovalo
posezení i s manželkami na kterém bylo podáváno pohoštění
a občerstvení. Na tuto schůzi byli pozvání i zástupci obce a to
starosta Ing. Hajdůch František a místostarosta pan Tinka
Josef, kteří toto pozvání přijali a přišli.
I když na tuto výstavu nebylo žádné vstupné a informovanost
byla, mimo dětí z mateřské školky a paní učitelek, kteří na tuto
výstavu přišli , tak z občanů naši obce přišlo jen několik jedinců
což jsme byli velmi zklamáni nad tuto účastí.
Tak tímto nám skončíl náš chovatelský rok a teď se musíme
připravit na nový, který nás čeká.
Místní spolek chovatelů poštovních holubů přeje našim
spoluobčanům Dolního Němčí šťastné a veselé prožití svátků
vánočních, bohatého ježíška a do roku 2017 hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a pohodu.
Za CHPH Dolní Němčí, Předseda MS Dohnal Václav.

ZAHRÁDKÁŘI
BAREVNÝ PODZIM
Podzim zahrádkářům přinesl zase spoustu práce. Sklidit
úrodu ovoce a zeleniny, porýt, poorat a připravit půdu, stromy
a keře na zimní odpočinek.
Také je to období, kdy se koná spousta zahradnických
výstav. I letos jsme se rozhodli jednu z nich navštívit. Vyjeli
jsme do Kroměříže na Flóriu.
Byli jsme zde již jednou a teď jsme byli překvapení, jak se
výstaviště změnilo. Bylo rozšířeno o velký areál pro děti, zvětšila
se i výstavní plocha, přibylo kryté závodiště, kde tentokrát
závodili zakrslí králíci. Další hala, kde probíhal kulturní
program. Navíc bylo i několik restaurací k posezení a jídlu.
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Tradičně velký byl výběr v prodejních stáncích a pěkná
podívaná ve výstavních halách, každý si přišel na své.
Z výstaviště jsme ještě jeli na prohlídku Kroměřížského zámku.
Někdo šel do obrazárny, někdo na klasickou prohlídku
a někteří zvolili výstup po 200 schodech na vyhlídkovou věž,
nebo do zrcadlového bludiště. A tak jsme se nakonec spokojeni
vrátili domů.
V září proběhlo v areálu u zahrádkářů aranžování pro ženy,
kde jsme si společně vyrobily krásné věnečky na dveře, o čemž
svědčí fotografie.
Jednu říjnovou neděli se v sádku pod hřbitovem zase sešli
naši pánové, kde jim odborník na stříhání stromů ukázal, jak
nato. Tato akce se bude opakovat ještě na jaře, kdy je pro trnky
příhodnější doba k řezu.
Tímhle jsme naši letošní sezónu uzavřeli a těšíme se na další.
Al. Ang. Světinská

Dolněmčanský zpravodaj
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PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych moc poděkovat
za účast v projektu Uherskohradišťské nemocnice "Řekni to
svojí lavičkou". Velmi si vážíme Vaší
podpory. Lavička je již umístěna
před budovu Centrálního objektu.
Ing. Pavlína Suchá,
Marketingový specialista
Uherskohradišťská
nemocnice, a.s.

Obecní úřad a knihovna – vánoční otevírací doba:
Naposledy otevřeno ve čtvrtek 22. prosince 2016
ZAVŘENO od 23. 12. 2016 do 1. 1. 2017
Opět otevřeno v pondělí 2. ledna 2017

Pozvánka na vánoční akce
16. 12. 2016
		

REFLEXY – vánoční vystoupení
20.00 hodin - kulturní dům

17. 12. 2016
		

Vánoční koncert – dechová hudba
Stříbrňanka - 17.00 hodin - kulturní dům

18. 12. 2016
		

Vánoční koledování
17.00 hodin – Muzeum Na Mlýně

DENNÍ STACIONÁŘ NABÍZÍ
SVÉ SLUŽBY JIŽ 5 LET
Do denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením
dochází klienti ve věku od 16 do 60 let již pátým rokem.
Stacionář se nachází v areálu nemocnice s poliklinikou
na sídlišti v Uherském Brodu a jeho provoz je zajištěn
v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hodin. Služba umožňuje
klientům setkávání s vrstevníky v prostředí stacionáře, kde
je prostor k nejrůznějším aktivitám a činnostem, při kterých
dochází k upevňování a rozvíjení návyků a dovedností jako
např. vaření, pečení, zpívání, malování, procházky, výlety.
K relaxaci a zklidnění mohou klienti využít klidovou
místnost, která je vybavená hrací plochou, masážním křeslem
a přístrojem na posílení rukou a nohou nebo snoezelen
s vodním lůžkem (relaxační a terapeutickou místnost).
Na druhou stranu služba rovněž pomáhá pečujícím osobám,
které tak mají možnost naplánovat si svůj program, vyřídit
záležitosti na úřadech, nakoupit a občas si i odpočinout. Pokud
máte zájem získat o stacionáři bližší informace, můžete navštívit
naše webové stránky www.ssub.cz nebo nás kontaktovat
na telefonním čísle 732 266 684.
Bc. Vladimíra Pažitná, DiS., vedoucí denního stacionáře

24. 12. 2016
Kostel sv. Filipa a Jakuba
		
14.00 hodin - Otvírání betléma
		a betlémské světlo
		
22.30 hodin – Půlnoční mše svatá
25. – 26. 12. 2016 Kostel sv. Filipa a Jakuba
		
14.00 – 16.00 hodin – prohlídka Betléma
27. 12. 2016
		

Žehnání vína – CM Hudci z Kyjova
18.30 hodin - kulturní dům

Kulturní akce 2017 – Dolní Němčí
7. 1. - Tříkrálová sbírka
8. 1. - Novoroční koncert Pěveckého sboru Dvořák
14. 1. - Rodičovský ples
21. 1. - Farní ples
4. 2. - Šibřinky
25. 2. - Fašanková obchůzka a pochovávání basy
11. 3. - Dětský karneval
18. 3. - Robfest – rockový festival
26. 3. - Netradiční cukrárna
13. 4. - skupina Reflexy
5. 5. - Předhodové zpívání
6.-7. 5. - Hody
10. 6. - Dětský den
22. 7. - Červencová noc
2. 9. - Vaření trnek
22. 10. - Netradiční cukrárna
2.-3. 12. - Vánoční výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ

Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje bude 28. 2. 2017.
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Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce v obecním
zpravodaji schválený Radou obce Dolní Němčí 15. 8. 2016
Celá stránka (A4) komerčního ČB inzerátu: 5 000 Kč
Půl stránky (A5) komerčního ČB inzerátu: 3 000 Kč
Čtvrt stránky (A6) komerčního ČB inzerátu: 1 500 Kč
Menší než (A6) komerčního ČB inzerátu s možností
manipulace inzerátu do textu:		
500 Kč
Inzeráty typu hledám, pronajmu, prodám, koupím, děkuji:
- pro občany Dolního Němčí
zdarma
- pro cizí občany			
500 Kč
Inzerce politických stran a hnutí:
NE
Úhrada za komerční inzerát se vybírá předem.
Inzerci (ČB) předávejte v požadovaném rozměru ve formátech
pdf, eps, jpg, tiff v tiskovém rozlišení 300 dpi (úrovně šedé).
V příspěvcích nevkládejte do textu obrázky, ale přiložte je jako
samostatné soubory. Za grafické zpracování a obsah si odpovídá
inzerent. Po dohodě lze grafiku zpracovat u vydavatele LK print.
Dolněmčanský zpravodaj

PF 2017
Děkujeme za přízeň, kterou
jste nám po celý rok věnovali
a přejeme Vám příjemné prožití
svátků vánočních a šťastný nový
rok.
Redakce zpravodaje

INZERCE
Mám zájem o koupi rodinného
domu, vhodného
i jako chalupu v Dolním Němčí.
Kontakt: 604 641 463
Hledám ke koupi byt
v této lokalitě.
Za jakoukoli nabídku děkuji.
Tel.: 739 823 546

Dolněmčanský zpravodaj
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50. výročí NK Dolněmčan
Archiv NK Dolněmčan

Vítání občánků

Předvánoční jarmark

Slavnostní odhalení památníku

Vánoční výstava ZŠ a ZUŠ

Historické odpoledne se šermíři

Pouštění balónků Ježíškovi

Periodický tisk územního samosprávného celku vydává čtvrtletně nákladem 950 výtisků obec Dolní Němčí, Nivnická 82. Vyšlo 23. 12. 2017. Registrováno Ministerstvem kultury č. MK ČR E 13136.
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